Uživatelský návod 4020
Poznejte svůj telefon

Máte ALCATEL Premium REFLEXES digitální telefon.
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le fon
Displej
Displej zobrazuje několik stránek informací
týkajících se současného hovoru.

Znaková klávesnice, displej a ikony vám budou pomáhat používat váš
telefon jednoduše a s maximálním využitím všech nabízených funkcí.
Pro kontrolu nebo změnu naprogramování vašich tlačítek.
Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu.
Programovatelná tlačítka a ikony
Pro uskutečnění hovoru, zapnutí služby nebo ovládání vašich
hovorů.
Každé tlačítko má odpovídající ikonu:
Linkové ikony
Příchozí hovor (bliká).

Svítící dioda upozorňuje na zprávy.

Probíhající hovor
Odložený hovor.
Centrálně odložený hovor.
Funkční ikony
Funkce je zapnuta.

Ukončení hovoru nebo
programování.

Funkce vyžaduje akci.
Telefon nebo linka je obsazena.
Některá funkční tlačítka jsou předprogramována:
Zobrazení další stránky.
Přesměrování telefonu.
Tříčlenná konference.
Opakovaná volba posledně volaného čísla.
Mute vypíná dočasně mikrofon.
Intercom umožňuje automaticky odpovědět na volání bez
zvednutí sluchátka.
Přístup k různým druhům pošty.
Přepojení hovoru.

Zvuková tlačítka
Příposlech :
pro hlasitý poslech hovoru
snížení hlasitosti
zvýšení hlasitosti
příposlechu nebo
příposlechu nebo
sluchátka
sluchátka
Volné ruce (Hands free):
pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez
zvednutí sluchátka.

Znaková klávesnice
Klávesnice je chráněna krytem a může být použita pro
volbu účastníka jménem, pro textovou poštu a pro
programování. Samolepící “Memo” štítek může být
připevněn na kryt.

Ins talace štítku pro předprogramovaná tlačítka
Tištěný štítek je dodáván s telefonem. Měl by být nainstalován
mezi předprogramovaná tlačítka.

Vložte široký nástroj (šroubovák)
do mezery (1 štítek na 1 blok
tlačítek).

Zvedněte kryt.

Uložte štítek na správné místo.
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Vraťte kryt zpátky.
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ROZUMĚJTE SVÉMU TELEFONU
Znaková klávesnice pro volbu jménem
Zadejte jméno požadovaného účastníka: na displeji se zobrazí jméno s
odpovídajícím telefonním číslem.
nebo

zobrazit doplňující
informace

nebo

zobrazit další
jméno seznamu

zobrazit
předchozí
jméno seznamu

zavolat, jestliže
je jméno
správné

NASTAVENÍ
Nastavení kontrastu displeje
zobrazí se ikona displeje

postupným
tisknutím si vyberte
(4 až 16)

potvrdit

konec

Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění
Můžete si vybrat melodii (8 možností) a hlasitost vyzvánění (1 až 7).
zobrazí se číslo melodie a
hlasitosti
nebo

postupným
tisknutím si
vyberte melodii
(8)

postupným tisknutím si
vyberte hlasitost (7)

potvrdit

Zamknutí a ode mknutí vašeho tele fonu
nebo
osobní heslo (4 číslice).
Původní heslo je 1515.

zamknout
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odemknout
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USKUTEČNĚNÍ HOVORU
Uskute čnění hovoru
nebo

zvedněte
sluchátko

nebo

stiskněte
tlačítko " volné
ruce "

nebo

stiskněte
linkové tlačítko

Odpověď na volání

volte
požadované
číslo

Ukončení hovoru
nebo

zvedněte
sluchátko

nebo
zavěste

stiskněte
tlačítko " volné
ruce "

Uskutečnění externího hovoru
nebo

(9)
stiskněte tlačítko
státní linky

volte 0

volte požadované
číslo

volané číslo

Uskutečnění interního hovoru
nebo

nebo

nebo

(0)
stiskněte linkové
tlačítko

zvolte požadované
číslo

jméno volané osoby
nebo spojovatelky

volání na
spojovatelku

Volba ze seznamu
Osobní seznam

Centrální seznam
nebo

osobní seznam

stiskněte jednu z
číslic 0 až 9

volba jménem

Opakovaná volba

opakovaná
volba

zvolené číslo

Automatické zamluvení hovoru
interní linka je obsazena

nebo
naprogramované tlačítko "Zamluvení hovoru"

4

Kód ze seznamu (8000
až 8399)
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ALCATEL - OFFICE*
Tabulka kódů
Funkce je zapnuta volbou odpovídajícího kódu na číselnici.
Funkce

Původní
kód

Odpověď na zvonek

#86

Odpověď na paging
Nastavení budíku (programování)
Zamluvení hovoru

∗81
5
∗11 až ∗18

Vysílací skupiny

Váš kód

Funkce

Původní kód

Vystoupení ze skupiny

∗47

Okamžité přesměrování

∗40

Vstoupení do hovoru

6

Přiděìlení státní linky
Přidělení státní linky + informace o ceně hovoru

Střídavé volání

2

Zúčtovací kód

∗99

Zpětná informace o ceně hovoru

Zrušení přesměrování

#40

Otevření dveří

Zrušení zamluveného hovoru

#3

Volání na spojovatelku

Zrušení dotazového volání

1

Paging

Kalibrovaná smyčka

Váš
kód

Zámek

∗85

Odpojení telefonu

Zrušení následuj mne

#5

Centrální seznam
Konference

9

Zaparkování / vyzvednutí hovoru

∗0

8000 až
8399

Ochrana hovoru

∗84

3

Opakovaná volba

#0

Konzultace hlasových zpráv

Přihlášení telefonu

Konzultace čekajícího hovoru

∗1

Odchozí volání - hlavní s kupina

Skupinové přesměrování

∗46

Odchozí volání - další skupiny

Přesměrování při obsazeném
telefonu

∗41

Selektivní přesměrování

Přesměrování na paging

∗45

Substituce (zúčtovací kód)

Nerušit

∗44

0

∗48

∗87

Programování telefonu

Přepnutí do tónové volby

##

Interní volání

Následuj mne

∗5

Vyzvednutí hovoru individuální

100 až 399
#7

T extové zprávy (zpožděìné zamluvení hovoru)

Skupinové volání
Vyzvednutí hovoru ve skupině

#6

Návrat do skupiny

#83

Hlasová pošta (rezervované kódy)

Váš telefon nabízí přístup k různým službám v závislosti na verzi systému a konfiguraci.
Můžete si naprogramovat tlačítka a vytisknout nový štítek. Použijte instalační manuál nebo kontaktujte svého distributora.

Jméno:
Číslo faxu:
E-mail adresa:

Telefonní číslo:
Číslo mobilního telefonu:

*ALCATEL 4200

Ref. : 3AK19028 ENAA Ed. 01
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ŘÍZENÍ NĚKOLIKA HOVORÙ
Volba dalšího účastníka během hovoru
Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka
nebo

volte
požadované
číslo

nebo

zvolte první dvě
písmena ze jména
(resp. příjmení)

první hovor je odložen

stiskněte
linkové tlačítko

Vyzvednutí druhého hovoru
Během rozhovoru se vám snaží dovolat někdo jiný.
[Smith John]

první hovor je odložen

jméno volajícího se zobrazí na 3
sekundy

linkové tlačítko + blikající
dioda

Přepojení hovoru
Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanici.

Požadované
číslo

Přepojení
hovoru

Zavěsit

Střídavé volání

Během jednoho hovoru můžete mít druhý hovor odložený.
Pro příjem druhého hovoru:
první hovor je odložen

linkové tlačítko
odpovídající ikoně
Tříčlenná konference
Během rozhovoru, první hovor je odložen.
opět hovoříte s prvním
účastníkem
Tříčlenná
konference

stejné tlačítko
pro zrušení

zavěšení obou
účastníků
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PŘIZPUSOBENÍ VAŠEHO TELEFONU
Programování vašeho osobního hesla

[ staré heslo]
staré heslo (4 číslice). Původní
heslo je 1515.
nové heslo
(4 číslice)

potvrdit

Změna obsahu odpovídajícího tlačítka

stiskěte
programované
tlačítko

zadejte nový obsah

zobrazí se
současný
obsah tlačítka

vymaže
současný obsah

potvrdit

Programování vašeho osobního telefonního seznamu
[popis]

číslo tlačítka (0 až 9)

zobrazí se současný
popis

vymazání současného
popisu

zobrazí se
současné číslo
zadejte nový popis

vymazání
současného
čísla

Osobní telefonní seznam
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

7

zadejte nové interní nebo externí
číslo
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SKUPINOVÉ FUNKCE

Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu/ Vyzvednutí hovoru zvonícího na zvonku
Zvoní jiný telefon
nebo

číslo zvonícího
telefonu

naprogramované tlačítko nebo
kód pro funkci “Vyzvednutí
hovoru individuální”
Zvoní jiný telefon ve vaší skupině

Zvoní zvonek

naprogramované tlačítko
“Vyzve dnutí hovoru ve
skupině ”

naprogramované tlačítko
“Odpověď na zvonek”

Vysílání zprávy na skupinu telefonů
Pro zaslání zprávy pomocí příposlechu telefonů ve vaší skupině:
Hovořte: máte na to 20 sekund

číslo vysílací skupiny

Filtrování příchozích hovorů
příchozí hovory jsou filtrovány vybranou
osobou (sekretářkou, atd.)
stejné tlačítko
pro zrušení

naprogramované
tlačítko “Filtr”
Zaslání textové zprávy jinému účastníkovi
Interní číslo

[01/27 Prosím zavolejte]
telefonní číslo
příjemce

zpráva
nebo

další zpráva

první zpráva ze seznamu
(max. 27)
nebo

předcházející
zpráva

nebo

přečtení celé zprávy

zpráva je poslána
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zadejte číslo
požadované zprávy
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ZATÍMCO JSTE PRYČ – KDYŽ SE VRÁTÍTE
Přesměrování hovorů
Na jiný telefon

přesměrování

cílová stanice

Přesměrování hovorů na záznamník (volitelně)
nebo

nebo

naprogramované tlačítko nebo kód funkce pro
požadovaný typ přesměrování

číslo hlasové
pošty

Následuj mne
Z telefonu, na který se chcete přesměrovat

kód pro funkci “Následuj mne”

číslo vašeho
telefonu

Zrušení všech přesměrování
nebo

zvolte jiný druh přesměrování

Konzultace přijatých zpráv

Svítící dioda upozorňuje na zprávu.
Textová zpráva (a zamluvený hovor)

počet zpráv

odesílatel první
zprávy

doplňující
informace

začátek zprávy

zbývající část
zprávy
nebo

nebo

kdo si
zamluvil
hovor

vymazání zprávy

další zpráva

Hlasové zprávy (volitelně)

postupujte podle hlasových
instrukcí
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předchozí
zpráva
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